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Referat af bestyrelssmøde den 29. maj 1999.

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Anders G.  Referent: Mads D. T.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 2. april 1999.

Referatet blev godkendt enstemmigt.

3. Orientering fra udvalgene.

Øvelokaleudvalget: Formålet med dette udvalg er at sørge for at øvelokalerne fungerer 
optimalt. Bestyrelsen tildelte øvelokaleudvalget kompetence til at erhverve mindre 
nyanskaffelser og reparere defekt udstyr. D.v.s købe reservedele og reparere allerede 
eksisterende udstyr. Større reperationer og køb skal vedtages af bestyrelsen.

Studieudvalget: Formålet med dette udvalg er at sørge for at studiet hele tiden fungere 
optimalt og stå for reserveringer mm. Lydpotten har fået et tilskud fra Amtet på 10.000,00 
kr -under forudsætning af at der også gives lokal støtte- til opgradering af studiet. Der er 
ansøgt om yderligere 10.000,00 kr fra Silkeborg kommune. Studieudvalget laver en plan 
over, hvad pengene skal bruges til. Det blev diskuteret, om det var tilladt for 
studieteknikerne, at "øve" sig på nogle bands i studiet. Det blev vedtaget, at hvis det
drejede sig om én eller få personer kunne det gøres gratis, men at bands skal betale 250 
kr pr. dag. 

Festudvalget: Formålet med dette udvalg er at arrangere fester på Lydpotten til 
forbedring af de sociale relationer medlemmerne imellem. Der blev afholdt fest den 15. 
maj, i den forbindelse blev det nævnt at det kunne ønskes at der var kommet flere 
mennesker. Det blev derfor vedtaget at der skulle laves et bedre PR-arbejde næste gang. 
En enig bestyrelse syntes at arrangementet var vellykket, og at det var en sjov og 
hyggelig aften. Det blev vedtaget at festudvalget fik kompetence til at budgetere med et 
underskud på max 500 kr. Festudvalget vil prøve at arrangere en ny fest sidst i juli, evt. en 
grillfest.

Bygningsudvalget:  Formålet med dette udvalg er at udarbejde ide-, arbejds- og 
finansieringsplaner for udbygning af Lydpotten. Dette udvalg er ikke blevet oprettet, men 
Anders og Tommy varetager opgaverne indtil videre. Det blev foreslået at hænge billeder 
op af bestyrelsesmedlemmerne så folk ved hvem de kan henvende sig til. Endvidere blev 
det foreslået at hænge billeder af bands og bandplakater op på Lydpotten. De 2 forslag 
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blev vedtaget. Der blev frembragt idé om at afholde en arbejdsdag evt. i forbindelse med 
festen i juli. Her kunne man rydde op på loftet, male osv. Der blev fremlagt forslag om, at 
man hængte et skilt op, hvor der står "Lydpotten" op på gavlen ud mod Guldbergsgade.

Jamudvalget: Lydpottens medlemmer har ikke haft den store interesse for de jam-
sessions, vi afholdte i Kalabassen, og samtidig med at der flere gange var ytret 
utilfredshed med arrangementernes forløb, blev det besluttet at afvikle arrangementerne.
En af grundene til afviklingen var, at "Rampelys" jævnligt afholder ligende arrangementer,
og disse tiltrækker flere af Lydpottens medlemmer. Jamudvalget er derfor nedlagt, under 
den forudsætning, hvis rampelys også afvikler deres jam-sessions, vil Lydpotten igen tage 
idéen op.

Koncertudvalget: Udvalgets formål er at skabe kontakt til andre Fajabefa-bands, og 
arrangere koncerter på Rampelys. Der var ikke meget fra dette udvalg, da det ikke havde 
været samlet. Der blev dog luftet en idé om, at vi skal genoptage "Ung Rock"- dog på en 
ny måde.

4. Datoer til bestyrelsesmøder.

Mads stillede det forslag, at der fremover skal afholdes bestyrelsesmøde d. første 
lørdag/søndag i hver måned. Det blev vedtaget, at der fremover skal afholdes 
bestyrelsesmøde d. første lørdag i hver måned - kl. 15.30. Følgende datoer blev fastsat:
3. juli, 7. august, 4. september, 2. oktober, 6. november og 4. december.

5. Orientering fra kontoret.

Den nye sodavandsautomat er kommet, og den bliver taget ibrug, når der er instaleret 
alarm i den. Den nye automat koster 350,00 kr. pr. måned.

Tommy orienterede om, at Lydpotten med sit nuværende internet-abonnement, har ret til 
en hjemmeside (25 Mb). Det blev derfor foreslået at denne hjemmeside skal oprettes, og 
at alle foreningens bands med det nuværende kontingent får en gratis hjemmeside (1 
Mb). Tommy vil lave hjemmesiderne mod et mindre gebyr på 100,00 kr. Lydpottens 
medlemmer kan også selv lave deres hjemmeside, og det vil ikke koste dem noget at få 
lagt den på nettet. Forslaget blev vedtaget, med vished om at der senere på året, skal 
investeres i en ny computer til kontoret.
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6. Eventuelt:

Bjørn ønskede at trække sig fra koncertudvalget, da han i fremtiden vil tilbringe hver 
anden weekend i Aalborg. Jan Geert er trådt ind i Bjørns sted.

Anders fremlagde en idé om ombygning af Lydpotten. Denne idé skal munde ud i, at vi får 
4 øvelokaler, samt et demostudie. Grunden til idéen var, at der siden '96 har været 
mellem 80-100 medlemmer i Lydpotten, og at dette er maksimumkapaciteten i de 
nuværende lokaler. Bestyrelsen gav "grønt lys" for, at idéen bliver viderearbejdet og 
senere endeligt fremlagt.

Som formand træder Anders ind i musiksamrådet i stedet for Wagn.

Fraværende var: Kasper Malling, Klaus Pallesen og David Gram.


